من مفاهيم العالقات الدولية في اإلسالم
منظومة "الدعوة – القوة – الجهاد":

ال خالف على أن خصائص كل منظور معرفي تنعكس في منظومة أبعاده ومفاهيمه
كثير من المفاهيم المحورية في حقل
األساسية والتأسيسية وفي نسق العالقة بين هذه المفاهيم ،وأن ًا
العالقات الدولية ال يم كن أن يتناولها الباحث فرادى أو منبتة الصلة عن شجرة عائلتها وخريطة
نسبها .ومن ذلك أنه ال يمكن استيعاب مفهوم مثل "الجهاد" الذي حظي بالكثير من االهتمام عبر

مسيرة الحضارة والتاريخ اإلسالمي ،وال مفهوم كـ"القوة" الذي صار مركزيًّا في النسق المعرفي

الغربي والعلوم االجتماعية المنبثقة عنه ،وله حضوره في الرؤية اإلسالمية ،ال يصح تناول أي من
هذين المفهومين بانفصال عن مفهوم مثل "الدعوة" .فالوصل بين هذه الثالثية في منظومة دالالتها
أولى وأجدر أن يحقق الفهم العميق والوسيع ألبعادها المختلفة .وفيما يلي قدر من التفصيل لهذه

الفرضية.

أ -القوة:
إن األس ــاس الش ــرعي للعالق ــات الدولي ــة ف ــي اإلس ــالم -وف ــق أح ــد االتجاه ــات الفقهي ــة -ه ــو
أن "الددعوة" هـي أسـاس

أيضـا كيـ
"الدعوة" ،كما أن المدخل القيمي" لدراسة هذه العالقـات يوضـح ً
العالقــات .ويقــدم إســهام كــل مــن د.أحمــد عبــد الــونيس ،ود.ســي الــدين عبــد الفت ـاح علــى الت ـوالي
افيـا لكـل مـن األسـاس الشـرعي لتأسـيس الـدعوة
شرحا و ً
(ضمن مشروع العالقات الدولية في إلسالم) ً
كأصــل للعالقــات مــن ناحيــة ،والمــدخل القيمــي مــن ناحيــة أخــرى .وواذا كانــت مناقشــة أدلــة وأســانيد
االتجاهـ ــات الفقهيـ ــة الكبـ ــرى قـ ــد قـ ــادت إلـ ــى اجتهـ ــاد يتبنـ ــى هـ ــذا االتجـ ــاه القائـ ــل بالـ ــدعوة كأسـ ــاس

للعالقات( ،)1فإن تشغيل مـدخل القـيم السـباعي (رؤيـة عقديـة ،حقـائق شـرعية ،قـيم تأسيسـية وفرعيـة،
ـددا مـن األمــور المكملــة
أيضـا عـ ً
أمـة فاعلــة ،حضـارة عــامرة ،ســنن قاضـية ،مقاصــد حافظـة) قــد بــين ً
التي يمك إجمالها على النحو التالي(:)2

الــدعوة هــي عمليــة ممتــدة وجهاديــة ،تتعلــق بــالفرد واألمــة ،بالــداخل والخــارس ،بالســلم والحــرب،

وتتأسس على رؤية توحيديـة ارسـخة .فالرؤيـة العقديـة القائمـة علـى قيمـة "التوحيـد" والتـي تحمـل رؤى

فرعية ومتكاملة حول اإلنسان والكون والحياة ،في سياق مفاهيم كبرى مثل األمانة والتكلي

والعمارة

 هذا اجلزء ميثل جزءا من نسخة منقحةة مةن ة أ.دانديةة موة د مفة

 :إشكاليال اليحثكوالليركس ىف الا اكعاليت اكل اليسلياك امك امظوك ااركل قامنكل ؛ يف:

دورة املنهاجيةةة االمة مية يف ام اة م ايج وا يةةة -حقةةل ام اة م امسيامةةية

ومةةيع امةةدين ةةد

جةةا (( ،)2000 /8 /2 -7/29إ ةةداد وإاة ا ) انديةةة موة د مفة

ام اح( ،امقاه ة :امل هد ام املي ما ك االم مي -مكز احلضارة مادرامات امسيامية1423،هة2002 /م) ،ص ص .50-46
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واالســتخالف ،هــذه العقيــدة ال تؤس ـس العالقــة بــين البشــر ضــمن حالــة اســتثنائية ،وهــي الحــرب ،أو

حتــى حالــة الســلم المؤديــة إلــى فعــل االســترخال وعــدم الفاعليــة والقعــود عــن معــاني األمانــة والرســالة
والخيرية .إن السلم الكامل والحرب الدائمة والشاملة ليست سوى أحـوال وأسـاليب حديـة علـى متصـل
تتفاوت عليه األحوال واألشكال.

ولهــذا ،فوفًقـا للمــدخل الســباعي للقــيم المشــار إليــه -كإطــار مرجعــي لمشــروع العالقــات الدوليــة
فــى اإلســالم -فليســت الحــرب فقــل أو الســلم فقــل ه ـى أصــل العالقــة الدوليــة مــع ايــر المســلمين أو

محركها .فال الفطرة تقبل أن يظل المسلمون في حالة حرب تامة أو فوضى دائمة ،أو أن يظلوا في
حالــة ســالم تامــة يحتملــون مــا يحيـق بهــم مــن ظلــم أو عــدوان .ولهــذا فــإن التــاريخ يبــين لنــا كيـ

أن

الحرب فقل لم تكن أداة العالقات الوحيدة مع اآلخر في ظل ازدهار القوة اإلسالمية( .)3وبنال عليه،

تصــبح "الدددعوة" هــي أســاس العالقــة؛ ألن اايــة هــذه العالقــة ليســت إقصــال اآلخــر أو اس ـتبعاده أو
القضــال عليــه ،ولكــن "الــدعوة" مــن أجــل إبــال رســالة اإلســالم العالميـة مــن جانــب "أمــة الــدعوة" فــي

مواجهة "أمة اإلجابة".

أيضــا ،يمكــن إ ازلــة الضــبابية التــى أحاطــت بمفهــوم الجهدداد -باعتبــاره حالــة قتاليــة
ـال عليــه ً
وبنـ ً
ـالما أو حرًبـا،
باألساس -ومن ثم عالس تحيزات الخطابات التى تتحدث عن اإلسالم بوصـفه إمـا س ً

ال اير.

بعبارة أخرى ،فإن الظرف التاريخي وحالة عناصر "القوة" يحددان متـى تكـون الحـرب -ومتـى

استثمار فاعالً؛ حتى تصبح الحركة الحضارية ملتزمـة وواعيـة وقـادرة علـى أن تحقـق
ًا
يكون السالم-

لكل ظرف أهدافه فـي ظـل شـروطه .وهـي الحركـة التـي تجعـل مـن "الددعوة" عمليـ ًة تسـندها عناصـر
أيضـا مفهـوم
القوة واإلعداد لها ،وتجعل من الجهاد قيمة وآلية فى نفس الوقـت .ومـن ثـم فهـي تحـدد ً

"القوة" :من حيث :طبيعة مصادر القوة ،ونمل توزيعها ،وااياتها وآثارها .ولكن كي ؟
ب -القوة:

أمــا مفهــوم "القددوة" -مــن حيــث طبيعــة مصــادر ه ـذه القــوة وهياكــل توزيعهــا وأنمــاال تفاعالتهــا

وقضاياها -فيقع في صميم د ارسـة المنظـورات الغربيـة الكبـرى؛ سـوال فـي تعاقبهـا علـى سـيادة مجـال
الدارســة أو فــي جــداالتها مــع بعضــها الــبع

 .ذلــك ألن "القــوة" مفهــوم محــوري ومركــزي فــي علــم

العالقات الدولية وفي علـم السياسـة الغربـي بصـفة عامـة .وواذا كانـت درجـة هـذه المركزيـة والمحوريـة
مفتاحـا فـي المنظـورات الغربيـة .فلقـد
مفهومـا
قد اهتزت مع عملية المراجعة من الـداخل إال أنـه يظـل
ً
ً
وقع في صميم المنظـور الـواقعي خـالل مرحلـة سـيادته وهيمنتـه علـى د ارسـة العالقـات الدوليـة( ،)4ثـم

وقــع فــي صــميم منظــور التعدديــة واالعتمــاد المتبــادل وعبــر-القوميــة وفــي جــدالها مــع الواقعيــة خــالل
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مرحلـ ــة مـ ــا بعـ ــد السـ ــلوكية( .)5وهـ ــو يقـ ــع اآلن فـ ــي صـ ــميم مرحلـ ــة العولمـ ــة أو الكونيـ ــة أو عصـ ــر

المعلومات(.)6

وفــي هــذا الســياق تبــرز المقارنــة بــين التحــرك مــن أولويــة مفهــوم "القددوة العس د ة" إلــى أولويــة

ـرك مـن
مفهوم "القوة االقتصادية" إلى أولوية مفهوم "قوة المع فة والمعلوماتية" ،وما اقترن بهذا الح ا

رؤى حول أنماال العالقات وأدواتها ،وحول التطور فـي مـوازين القـوى العالميـة بـين القـوى القائـدة فـي

النظام الدولي الراهن (منذ بداية القطبية الثنائية وحتى انهيارها وما بعده)(.)7

وهذه التغيـرات فـى مفهـوم "القدوة" ،والجـداالت حولـه ،تبـين مـدى عـدم الثبـات النظـري اسـتجاب ًة
للتغي ـرات المســتمرة فــي الواقــع الــدولي ،كمــا تبــين مــدى االســتقطابات -م ـرة أخــرى -بــين الثنائيــات

ـر
المتصــلة بعناصــر "القددوة" ومصــادرها وتجلياتهــا :عســكرية أم اقتصــادية أم قيميــة ثقافيــة ،...وأخيـ ًا
عالميا وكيفية التوظي لخدمة دوائر مصـالحها
تبين ارتباال التنظير العلمي بالقوى الغربية المهيمنة
ًّ
حكاما لنطاق هيمنتها على كافـة المسـتويات.
السياسية واالقتصادية والثقافية على التوالى؛
تدعيما ووا ً
ً
ومن ثم فإن إعادة بنال مفهوم "القوة" يمثل مجاالً أساسيًّا إلسهام منظورات حضارية أخرى.
هذا ،ولقد قـدم "مـدخل القـيم لد ارسـة العالقـات الدوليـة فـي اإلسـالم" محاولـة إلعـادة بنـال مفهـوم

"القوة" في التقاليـد الفكريـة الغربيـة بروافـدها المختلفـة( .)8فهـي  -ووان تنوعـت حـول بعـ
إال أنهــا تعكــس إجمــاالً المالمــح الكبــرى للنســق المعرفــي الغربــي الســائد (الوضــعي -المــادي) ،ووان
شهدت عمليات مراجعة داخلية تحاول رد االعتبار للقيم كما سبق التوضيح.

التفاصـيل-

ولهذا تنطلق محاولـة إعـادة البنـال هـذه -التـي اجتهـد حولهـا أ.د.سـي

الـدين عبـد الفتـاح -مـن

انتقاد جملة االستنادات الفلسفية الكبـرى التـي تتحـرك ضـمنها عناصـر المفـاهيم الغربيـة للقدوة .وهـذه
االستنادات هي:

 إعالل العناصر المادية في القوة ،الفهم الدارويني لطبيعة التطور بحيث صـار "األصـلح هـواألقوى" في تجلياته وحركته المادية.

 عبادة القوة ضمن فلسفة إلحادية حركت كل عناصرها "موت اإلله"!.الروافــد

 فصــل القــيم السياســية عــن القــيم األخالقيــة (فــي معظــم األحيــان ،ووان اعترفــت بعـبـ ــاألخالق فـ ــي السياسـ ــة فهـ ــي تحيطهـ ــا بشـ ــروال م ارعـ ــاة المصـ ــالح القوميـ ــة أو االعتبـ ــارات
األيديولوجية).

 -القوة ااية في حد ذاتها لدرجة جعلت من القوة القيمة العليا وقيمة التأسيس.

 تكـ ـريس سياس ــات األم ــر الواقـ ــع الت ــي تحق ــق مص ــالح القـ ــوى المهيمن ــة؛ مغلف ــة بجمل ــة مـــنالشــعارات الالزمــة إلضــفال الشــرعية؛ بحيــث أضــحى الحفــاا علــى األمــر الواقــع -بكــل خللــه
ومظالمه -يعني ضمن ما يعني :االستقرار واألمن والسلم .ولذا يتم تسويغ الحركة وتفسيرها

ماديـا،
ضـمن حركـة شد عية مما سددة القدوة طالمــا اتفقـت مـع عناصــر الرؤيـة الكليــة ل قـوى ًّ
3

وواسقاال الشرعية عن ممارسة القوة إذا مورست من طرف أضع

االستقرار واألمن والسلم.

يتحدى مفهوم األقوى عن

بعبارة أخرى ،فإن هذه اإلسنادات الفلسفية تعنـي حتميدة القدوة باسـم الواقعيـة والرشـادة ،وتعنـي
ار لعالقـ ــات التبعيـ ــة بحيـ ــث ال يتصـ ــور االنفكـ ــاك منهـ ــا ،وتعنـ ــي فـ ــر
إق ـ ـرًا

أجنـ ــدة بحثيـ ــة ال تبـ ــرز

خصوصيات مفهوم "المصلحة" وتهمل حقيقة وجوهر مبادئ وسياسات مثل "الدعوة من أجل السالم
والتعايش وثقافة التسامح".

ومقارنــة بهــذه االســتنادات الفلســفية وعواقبهــا ،فــإن بنــال مفهددوم السددالمي للقددوة يجــب أن يقــوم

على ما يلي:

 القوة حقيقة استخالفية تحرك الفعل الحضـاري العم ارنـي؛ فهـي ليسـت قـوة طغيـان ولكـن عمـران.وهــي ال تعنــي الــوهن والهـوان بــل هــي فعــل مــأمور بــه (نمــوذس االنتفاضــة الفلســطينية ،ومقاومــة

حزب هللا في لبنان).

 -ولذا ،فإن هذا المفهوم للقوة قد يفـر

إعـادة تعريـ

مفهـوم "السياسدة" ذاتـه؛ بحيـث يصـبح هـو

القي ــام عل ــى األم ــر بم ــا يص ــلحه ،وتكـ ـون الق ــوة هن ــا عناص ــر إص ــالح وعمــران ،والسياس ــة بن ــال

لعمـ ـران ،ول ــيس -كم ــا ف ــي المفه ــوم الغرب ــي -مج ــرد تـ ـوازن واس ــتقرار ف ــي ظ ــل تكـ ـريس الواق ــع.
والعمران نسق حضاري ومجال معرفي وفكري إسالمي يتخطى حدود الفقه التقليدي ،ويتجاوزهـا

فـ ـي رؤيت ــه للع ــالم التـ ـي يس ــتند إليه ــا .ول ــذا فه ــو يق ــدم ب ــديالً حض ــارًّيا للتقس ــيم الفقه ــى التقلي ــدي
للمعمورة إلى دار سلم ودار حرب.

 ومن ثـم فـإن مفهـوم القدوة يتحـرك ضـمن منظومـة منفتحـة علـى عـدد مـن المفـاهيم مثـل :الحـق،والعدل ،والبنال (وليس الصراع ،وتوازن القوى ،وتوازن المصالح).

 القددوة -وفــق هــذا التصــور -هــي وســيلة ،هــي مقدمــة الواجــب .والواجـب هنــا هــو الحــق والعــدل.ولذا فإن القوة ال تعني اإلكراه ،بل هي حركة استخالف ليست مستقلة عـن حركـة الفعـل القيمـي
أو فاعليته.

أيضا عناصر
 القوة ليست عناصر مادية فقل ،فعلى أهمية هذه العناصر القصوى إال أن هناك ًمعنوية تضفي على معاني القوة معاني اإلرادة واإلعداد والقدرة.
ج -الجهاد

بــدون التوقـ ـ

بالتفصــيل عن ــد المدرســتين الفقهيت ــين الت ـي ت ــرى إحــداهما أن الجه ــاد هــو قت ــال

أيضــا عنــد أســباب
وهجــوم ،أو األخــرى التــى تــرى أن الجهــاد هــو ســلمي ودفــاعي ،وبــدون التوق ـ
ً
اختالفهمـا ،سـوال الراجعــة إلــى قواعـد أصــول الفقــة (وبــاألخص قاعـدة النســخ) أو إلــى طبيعــة الســياق

التاريخي الذي برزت فيه كل منهما (حيث برزت وسادت األولـى فـى ظـل عصـر القـوة والفتـوح ،فـى
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حين برزت الثانية بدرجة أكبر فى ظل عصـر الت ارجـع والـدفاع) ،فيكفـي القـول إن هـاتين المدرسـتين

ف ـي تفســير الجهــاد تعكســان االخــتالف حــول أصــل العالقــات بــين المســلمين وايــرهم :حــرب هــي أم
سالم()9؟

وانطالًقــا مــن موضــع الجهــاد فــي منظومددة "الدددعوة-القددوة" ،وعلــى عكــس الفهــم واالســتخدام
اتجاه ـا ثالثً ـا فــى
الشــائع للجهــاد لــدى الغ ـربيين؛ أى باعتبــاره حرًب ـا عدوانيــة ،يمكــن القــول إن هنــاك
ً
التفسير ،تتلخص مقوالته في اآلتي(:)10

 الجهــاد هــو بــذل المســلم أقصــى الجهــد لخدمــة اإلســالم ،وال يمكــن جعلــه مرادًفــا للحــرب فقــل،
سـ ـوال دفاعي ــة أو هجومي ــة .ك ــذلك م ــن الخط ــأ المرادفـ ـة بين ــه وب ــين المفه ــوم الغربـ ـي "للح ــرب
المقدسة".

 تأســيس العالقــات علــى الحــرب أو الســالم يعكــس ســول فهــم ،فه ـي تقــوم علــى "الــدعوة" الت ـي
تحتاس للجهاد لنشرها.

 الجهاد -كمبدأ أو قيمة إسالمية أساسية -ال يستعبد وقوع الصراع المسـلح ،وال يفـر
كبديل وحيد في كل المواق .

السـالم

ولذا من الضروري الوعي بدالالته المختلفة وفًقا الختالف الحاالت .لذا فإن البحث فـي :متـى
حيويا ،آخـذين فـي االعتبـار
ولماذا وكي يتم استخدام القوة المسلحة أو األساليب السلمية ،يعد ًا
أمر ًّ

قواعد القتال في اإلسالم من ناحية ،والتحديات المحيطة بالمسلمين من ناحية أخـرى .بعبـارة أخـرى،
ال يجب إسقاال أي من الحرب أو السالم لحساب اآلخر عند تعري

الجهاد؛ ففي هذه الحالـة يكـون

الكلـي الشـامل فهـو يـرى أن للجهـاد أشـكاالً وأسـاليب متنوعـة ،لكـل منهـا

اليا .أما التعري
تعر ًيفا اختز ًّ
منطقة ومبرراته فى ظل ظروف محددة ،ويعكس هذا التعري

التكامـل بـين معـاني القـرآن الخاصـة

بالعالقة مع اآلخر في ظل القيم والسنن واألخـالق فـي القـرآن .ولـذا فوفـق هـذا المفهـوم ،فـإن الجهـاد
عملية أدواتها الحرب والسالم من أجل "الدعوة".

ومفهوم الجهاد على هذا النحو – إنما يقوم على إدراك واقعي قيمي :فهو يفسـح المجـال أمـام

ـعفا) وتجعــل مــن الجهــاد حركــة
مواقـ وحــاالت وســياقات مختلفــة تواجههــا شــعوب األمــة (قــوة أو ضـ ً
سلميا أو عسكرًيا.
لتصحيح العالقات اير العادلة أو اير المتكافئة سوال ً
وبنــال عليــه ،يمكــن القــول إن المنطــق الغائــب عــن خطابــات الحــرب أو خطابــات الســالم فــى

اإلســالم هــو المنطــق الــذى يــدح

ويكســر الحلقــة المفراــة لالســتقطاب الثنــائي الحــاد بــين هــاتين

المجموعتين من الخطابات المتضادة؛ ومن ثم يفسـح المجـال أمـام المنطـق الباحـث فـي العالقـة بـين
اإلسالم والقوة.
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